
Ὁ Ἰησοῦς εἶναι μονα-
δικός στήν ἱστορία. Κα-
νένας ἄλλος, σάν τόν
Ἰησοῦ, δέν παρουσιά-
σθηκε ποτέ πάνω στή
γῆ. Οὔτε προτύτερα.
Οὔτε στά χρόνια πού
ἔζησε ὁ Χριστός. Οὔτε
μετά. Ἀλλά οὔτε καί στό
μέλλον θά παρουσια-
σθεῖ. Κάθε σύγκριση μέ
ὁποιονδήποτε «μεγάλο»
τῆς γῆς εἶναι ἄστοχη.
Εἶναι ἀνίερη. Εἶναι βλά-
σφημη. Γιατί ὁ Ἰησοῦς
δέν ἦταν μόνον ἄνθρω-
πος. Ἦταν Θεάνθρωπος.
Καί σάν Θεάνθρωπος
δίκαια κατέπληξε τόν
κόσμο ὅλο. Καί τόν κα-
τέπληξε μέ τήν ὑπέροχη
καί μοναδική διδασκα-
λία Του. Μέ τίς θερα-
πεῖες ἀρρώστων. Μέ τίς
ἀναστάσεις νεκρῶν. Καί
πάντοτε μέ τή ζωή Του.
Μέ τήν ἁγία Του ζωή.

Γιατί ὁ Ἰησοῦς «ἁμαρ-
τίαν οὐκ ἐποίησεν, οὐδέ

εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στό-
ματι αὐτοῦ» (Α΄ Πέτρ.
2, 22).

Κι ὅμως βρέθηκαν
ἄνθρωποι πού μίσησαν
θανάσιμα τόν Χριστό.
Εἶναι οἱ Φαρισαῖοι. Οἱ
Σαδδουκαῖοι. Οἱ Ἡρω-
διανοί. Οἱ Ἱερεῖς. Οἱ
Γραμματεῖς. Καί οἱ Πρε-
σβύτεροι. Ὁ λόγος; Ὁ
λόγος! Γιατί κήρυττε
τήν ἀλήθεια. Γιατί ὁ λό-
γος Του ἔθιγε τόν ἐγωι-
σμό τους καί τά πονηρά

τους ἔργα. «Ἦν γάρ πο-
νηρά αὐτῶν τά ἔργα»
(Ἰωάν. 3, 19). Γι’ αὐτό
τόν μισοῦσαν. Γι’ αὐτό
καί κατέστρωσαν σχέδιο
νά τόν θανατώσουν.
Ἀλλά γιά νά κάνουν
αὐτό τό κακό, ἔπρεπε νά
βρεθεῖ κάποιος προδό-
της. Καί δυστυχῶς ὁ
προδότης αὐτός βρέθη-
κε. Ἦταν ἀπό τό στενό
του ἱεραποστολικό ἐπι-
τελεῖο. Ἕνας ἀπό τούς
δώδεκα μαθητές του. Ὁ
Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης! Ὁ
μαθητής πού εὐεργετή-
θηκε ποικιλοτρόπως,
ὅπως καί ὅλοι οἱ μαθη-
τές, ἀπό τό Διδάσκαλό
τους Ἰησοῦ.  

Προδότης ἔγινε ὁ
Ἰούδας μέ ὅλες τίς μορ-
φές τῆς προδοσίας. Ἀθέ-
τησε τήν ἠθική ὑποχρέ-
ωση πού εἶχε ἀναλάβει

Ο ΠΡΟΔΟΜΕΝΟΣ ΙΗΣΟΥΣ
«Τί θέλετέ μοι δοῦναι, καί ἐγώ ὑμῖν παραδώσω

αὐτόν; οἱ δέ ἔστησαν αὐτῷ τριάκοντα ἀργύρια» 
(Ματθ. 26, 15-16) 
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στόν κύκλο τῶν δώδεκα, νά ἐργασθεῖ
μαζί τους ἱεραποστολικά καί στό
πλευρό τοῦ Ἰησοῦ. Παραιτήθηκε ἀπό
τήν ὡραία ἀποστολή πού τοῦ ἀνέθε-
σε ὁ Κύριος, μαζί μέ τούς ἄλλους μα-
θητές, νά κηρύξει στόν κόσμο τό μή-
νυμα τῆς νέας βασιλείας. Ἐγκατέλει-
ψε τόν Διδάσκαλό του στόν ὁποῖο,
ποιός ξέρει πόσες φορές, διακήρυξε
πίστη, ἀγάπη καί ἀφοσίωση. Ἐγκατέ-
λειψε τόν Ἰησοῦ μέ τούς ἕνδεκα μα-
θητές, ἐκεῖ στό ὑπερῶον, καί «εὐθέως
ἐξῆλθε» (Ἰωάν. 13, 30). Ἀποκάλυψε
ὅ,τι ἤξερε γιά τόν Διδάσκαλό του
στούς ἀρχιερεῖς καί, μάλιστα, τόν τό-
πο ὅπου θά μποροῦσαν νά
τόν συλλάβουν. «Ἤδει δέ καί
Ἰούδας ὁ παραδιδούς αὐτόν
τόν τόπον, ὅτι πολλάκις συ-
νήχθη καί ὁ Ἰησοῦς ἐκεῖ μετά
τῶν μαθητῶν αὐτοῦ» (Ἰωάν.
18, 2). Καί ἡ τελευταία μορφή
τῆς προδοσίας: Τό προδοτικό
φίλημα! «Ὅν ἄν φιλήσω,
αὐτός ἐστι· κρατήσατε αὐτόν
καί ἀπαγάγετε ἀσφαλῶς»
(Μάρκ. 14, 44). Ἔτσι πρόδωσε
ὁ Ἰούδας τόν Διδάσκαλό του
στούς ἀρχιερεῖς, γιά νά τόν
ὁδηγήσουν ἐκεῖνοι στό Γολ-
γοθᾶ. Καί αἰτία τῆς προδο-
σίας; Τά ἀργύρια. 

Ἔγραψε ὁ ἱερός Χρυσό-
στομος:

«Πρόσεξε πόση ἦταν ἡ κα-
κία τοῦ Ἰούδα! Προσέρχεται
αὐτόκλητος καί τό κάνει γιά

χρήματα καί μάλιστα γιά τόσο λίγα
χρήματα!

Ὥστε, λοιπόν, τόσα θαύματα, τόσες
γιατριές, τέτοια ὑπακοή τῶν στοιχεί-
ων τῆς φύσεως, τέτοιες ἀποκαλύψεις
κρυφῶν λογισμῶν πού ἔκανε ὁ Χρι-
στός, δέν μπόρεσαν νά νικήσουν τό
πάθος τῆς φιλαργυρίας; Ἐπίσης τόσες
διδασκαλίες, τόσοι προφητικοί λόγοι,
τόσοι λόγοι φοβέρας γιά κόλαση δέν
ἄγγιξαν θετικά καί σωτήρια τήν ψυχή
τοῦ Ἰούδα; Ἔμεινε πράγματι ἔξω τοῦ
Νυμφῶνος, προδότης καί δόλιος».

* * *

Ο ΠΡΟΔΟΜΕΝΟΣ ΙΗΣΟΥΣ4 «XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»
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Ο ΠΡΟΔΟΜΕΝΟΣ ΙΗΣΟΥΣ

Ὁ Ἰησοῦς προδόθηκε ἀπό τό μα-
θητή του. 

Ἔτσι ὅμως προδίδονται πολλοί
καί σήμερα. Μέ τόν ἴδιο ἀπαίσιο,
σκληρό καί ἄτιμο τρόπο μέ τόν ὁποῖο
προδόθηκε ὁ Κύριος. 

* Προδίδεται ἡ γυναίκα ἀπό τόν
ἄνδρα πού ἀγάπησε καί ἐπιδίωξε νά
φτιάξει μαζί του οἰκογένεια καί σπιτι-
κό. Προδίδεται καί ἐγκαταλείπεται
μόνη καί ἔρημη στόν κόσμο καί, ὄχι
σπάνια, μέ ἕνα καί δυό παιδιά! Προ-
δομένη γυναίκα! Προδομένα παιδιά!

* Προδίδεται ὁ ἄνδρας ἀπό τή γυ-
ναίκα, στήν ὁποία στήριξε τόσες
ἐλπίδες γιά ἕνα ὡραῖο καί δημιουργι-
κό μέλλον. Συχνά στά δικαστήρια
ἀποκαλύπτονται φρικιαστικές προ-
δοσίες. Ἡ τάδε σύζυγος μέ τόν ἐρα-
στή της δολοφόνησε τό σύζυγό της.
Προδομένος σύζυγος! Δολοφονημέ-
νος σύζυγος!

* Προδίδονται οἱ γονεῖς ἀπό τά
παιδιά τους. Φεύγουν τά παιδιά στά
ξένα. Καί οἱ γέροντες γονεῖς μένουν
μόνοι, ἀβοήθητοι, γιά νά καταλήξουν
κάποια μέρα σέ γηροκομεῖο ἤ νά πε-
θάνουν στό χωριό τους, μέ παράπονο
καί πίκρα γιά τή φρικτή ἐγκατάλειψη
καί προδοσία τῶν παιδιῶν τους.
Προδομένοι πατέρες! Προδομένες
μητέρες!

* Προδίδονται φίλοι ἀπό φίλους.
Καί φίλες ἀπό φίλες. Ἀθετοῦνται ἠθι-
κές ὑποχρεώσεις. Καταπατοῦνται
ἀμοιβαῖες ὑποσχέσεις. Παραβλέπο-
νται κοινοί ὁραματισμοί καί ἄλλα

πολλά. Προδομένοι φίλοι! Προδομέ-
νες φίλες!

Αἰτία τῆς προδοσίας; Κάποια
«ἀργύρια». Ἕνα αἴσθημα. Ἕνας ἔρω-
τας. Μιά εὔνοια ὑψηλῶν προσώπων.
Μιά πιό ἄνετη ζωή. Ἕνας κοσμικότε-
ρος τρόπος ζωῆς. Μιά θέση. Μιά
προαγωγή. Καί τόσα ἄλλα μυστικά,
πού τά γνωρίζουν μόνον αὐτοί πού
προδίδουν. 

Ἀδελφοί, 
Σεῖς μή γίνετε ποτέ προδότες. Μή

προδώσετε ποτέ τόν Χριστό. Μή
προδώσετε τίς χριστιανικές ἀρχές
σας. Ἀλλά οὔτε καί τούς ἀνθρώπους
πού σᾶς ἔκαναν ὁποιοδήποτε καλό
στή ζωή σας. Μή προδώσετε κανένα
συνάνθρωπό σας. Γιατί τό βάρος
τῆς προδοσίας εἶναι μεγάλο. Θά σᾶς
βαραίνει ὥς τό θάνατο. Κι ὥς τήν
ἄλλη τή ζωή. Μείνετε πιστοί καί
ἀφοσιωμένοι στόν Χριστό καί στούς
ἀνθρώπους του. Σάν τόν Ἰωάννη, τό
μαθητή τῆς ἀγάπης. 

Προδομένοι ἀδελφοί, 
Κι ἄν ὅλοι σ’ αὐτόν τόν κόσμο σᾶς

προδώσουν, ὁ Ἰησοῦς δέν θά σᾶς
προδώσει ποτέ. Ἀκοῦστε τή φωνή
του: «Οὐ μή σε ἀνῶ οὐδ’ οὐ μή σε
ἐγκαταλίπω» (Ἑβρ. 13, 5). Δέν θά σέ
ἀφήσω ποτέ καί δέν θά σέ ἐγκατα-
λείψω. Κι αὐτή ἡ φωνή του ἄς εἶναι
ἡ πιό γλυκιά
π α ρ η γ ο ρ ι ά
στή ζωή σας. 

«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI» 5
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Γ΄

Ἡ νεαρή δασκάλα Αἰκατερίνη Χατζη-
γεωργίου, γεννημένη στή Γευγελή τό
1885, σπούδασε στό Μοναστήρι μέ ἔξο-
δα τῆς ἑλληνικῆς κοινότητας καί στά δε-
καοχτώ της χρόνια διορίστηκε δασκάλα
στή Βογδάνιτσα. Ὡραιότατη, μέ ψηλό
ἀνάστημα κι ἐπιβλητική ἐμφάνιση, δια-
κρινόταν γιά τά ἑλληνοχριστιανικά της
ἰδεώδη. Ἀτρόμητη περιέτρεχε τά χωριά,
ἐγκαρδίωνε τούς φοβισμένους, παρηγο-
ροῦσε τούς πονεμένους, ἐνθάρρυνε τούς
ἀποθαρρυμένους, ἀναπτέρωνε τό ἠθικό
τους, συνάρπαζε τά πλήθη ἐξιστορώ-
ντας τό ἑλληνικό μεγαλεῖο τῆς ἀρχαίας

Μακεδονίας, κήρυττε τήν ἀλήθεια,
πολεμοῦσε τό ψέμα, συνέλεγε
πληροφορίες καί γινόταν συνεργά-
της καί βοηθός τῶν Μακεδονομά-
χων. 

Τό Κομιτάτο τῆς Σόφιας, σάν
πληροφορήθηκε τή δράση της,
ἀποφάσισε νά τήν ἐξοντώσει. Ἀπ’
τήν ἄλλη μεριά τό Ἑλληνικό Κομι-
τάτο τήν ἔθεσε ὑπό τήν προστα-
σία του κι ὁ Κρητικός Μακεδονο-
μάχος καπετάν Μανώλης Κατσίγα-
ρης ἔλαβε τήν παρακάτω ἐπιστο-
λή: 

«Καπετάν Μανώλη,
Δέν ὑπάρχει σπουδαιότερον διά

τόν ἀγώνα μας ἀπό τό νά σώσεις
τήν διδασκάλισσα Αἰκατερίνη Χα-
τζηγεωργίου πού εἶναι εἰς τήν
Μπογδάντζαν. Οἱ ἐχθροί μας τήν
ἔχουν ὁριστικῶς προγράψει. Ἄν
μείνει ἐκεῖ, χωρίς ἄλλο θά χάσωμεν
πολυτιμωτάτην διά τήν πατρίδα
ὕπαρξιν. Συνόδεψέ την λοιπόν μέ-
χρι τήν Γρέτσιστα μέ τά παλικάρια

σου. Μή τήν ἀφήσεις οὔτε βῆμα. Ἔσο
βέβαιος ὅτι ἡ ὑπηρεσία αὐτή εἶναι μιά
ἀπό ἐκείνας διά τάς ὁποίας θά δύνασαι
νά καυχᾶσαι μίαν ἡμέραν περισσότερον
παρ’ ὅ,τι διά κάθε ἄλλον ἡρωισμόν σου.
Εἰς τήν Αἰκατερίνην ἐγράψαμεν νά σέ
ἀκολουθήσει μέ πᾶσαν ἐμπιστοσύνην.
Συνοδεύων αὐτήν ἔχε πάντοτε τόν νοῦν
σου εἰς τήν πατρίδα.

Ὁ ἀντιπρόσωπος τοῦ Κομιτάτου».

Πραγματικά ὁ Κατσίγαρης τήν μετέ-
φερε στή Γκρήτσιστα Γευγελῆς, τήν
ἐγκατέστησε στό σπίτι τοῦ θερμοῦ πα-
τριώτη Ἄγκου Σίσκου καί τήν ἔθεσε ὑπό
τήν προστασία του. Ὅμως οἱ Βούλγαροι
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κι ἐδῶ τήν ἀνακάλυψαν καί στίς 11 Σε-
πτεμβρίου τοῦ 1904 ἡ συμμορία τοῦ Κο-
μιτατζῆ Ἀντώνη Κιόσε ἔφτασε στό χω-
ριό, νά καθαρίσει τούς λογαριασμούς μα-
ζί της. Πετάχτηκαν τότε ἀγριεμένοι οἱ
χωρικοί καί μέ ἐπικεφαλῆς τήν ἴδια
ἔδιωξαν μέ τσεκούρια τούς ἐχθρούς.
Ὡστόσο ἐκεῖνοι δέν ἐγκατέλειψαν τά
σχέδιά τους κι ἕνα μήνα ἀργότερα ἔκα-
ναν δεύτερη ἐπίθεση. Ἦταν ἡ νύχτα τῆς
14ης Ὀκτωβρίου τοῦ 1904. Τήν προη-
γούμενη εἶχε σκοτωθεῖ ὁ Παῦλος Μελάς
στό χωριό Στάτιστα. Ὁ Κατσίγαρης ἔλει-
πε ἀπό τήν περιοχή, καί ὁ ἀρχισυμμορί-
της Λιῶνε μέ τούς Κομιτατζῆδες του
βρῆκαν εὐκαιρία καί περικύκλωσαν τό
σπίτι τῆς δασκαλίτσας. Ἄρχισαν νά βα-
ροῦν τή θύρα.

-Ποιός εἶναι; ρώτησε ἡ κοπέλα.
-Ὁ Καπετάν-Καραμανώλης, ἀπάντησε

ὁ Βούλγαρος προσποιούμενος τή φωνή
τοῦ γενναίου Κρητικοῦ.

Ἡ Αἰκατερίνη κατάλαβε τήν ἀπάτη
καί ἀντί ν’ ἀνοίξει, κρυφοκοίταξε ἀπ’ τό
παράθυρο. Ναί, δέν τή γελοῦσαν τά μά-
τια της. Οἱ ἐγκληματικές ἐκεῖνες φι-
γοῦρες, πού διαγράφονταν στό σκοτάδι,
δέν μπορεῖ παρά νά ἦταν Βούλγαροι. Μέ
βῆμα σταθερό καί χέρι ἀποφασιστικό
ἄδραξε τό μικρό της περίστροφο καί πε-
ρίμενε λίγα λεπτά. Ὁ Λιῶνε ἄρχισε μετά
νά τήν καλεῖ νά παραδοθεῖ, μέ τήν ὑπό-
σχεση πώς δέν θά πάθει κανένα κακό,
ἄν πράγματι δείξει μεταμέλεια καί ἐγκα-
ταλείψει κάθε πατριωτική δράση. 

Ἐκείνη τόν ἄκουγε σιωπηλή, γεμάτη
περιφρόνηση καί ἀηδία. Γιατί τήν ἴδια
ὥρα ἀνασταίνονταν στήν ψυχή της
στρατιά ὁλόκληρη οἱ ἡρωίδες Ἑλληνίδες
πού θυσιάστηκαν γιά τήν ἐλευθερία. Τήν

παραστέκονταν .
Τήν ἐμψύχωναν. Σπαρτιάτισσες, Σουλιώ-
τισσες καί Ναουσαῖες. Καί ἀντί νά δώσει
ἄλλη ἀπάντηση στόν Λιῶνε, σημαδεύει,
πατᾶ τή σκανδάλη καί βροντοφωνάζει:

-Ἐγώ Ἑλληνίδα γεννήθηκα, βάρβα-
ρε Σκύθη, καί Ἑλληνίδα θά πεθάνω!...

Ἕνας Βούλγαρος σωριάζεται νεκρός.
Αὐτό ἦταν. Οἱ πολιορκητές ἀποθηριώ-
νονται. Σάν πύρινη βροχή ἐξαπολύουν
τίς σφαῖρες ἐναντίον τοῦ σπιτιοῦ. Οἱ
ἄλλοι ἔνοικοι ξυπνοῦν. Ἀλαφιάζονται,
γιατί εἶναι ἄοπλοι. Μά ἡ Αἰκατερίνη δέν
δειλιάζει! Τέσσερις ὧρες πολεμᾶ γενναῖα
καί κρατᾶ σ’ ἀπόσταση τούς ἐχθρούς.
Γιατί ἔχει νικήσει μέσα της ὁλότελα τό
φόβο τοῦ θανάτου κι ἔχει ἀρθεῖ στό
ὕψος τῆς ἡρωίδας. Τέλος ἀνοίγει τό πα-
ράθυρο κι ἀδειάζει τό περίστροφο σω-
ριάζοντας στό χῶμα ἀρκετούς Κομιτα-
τζῆδες. Μανιασμένος ὁ Λιῶνε δίνει
ἀπάνθρωπες διαταγές:

-Βάλτε φωτιά στό σπίτι!... ψῆστε την
ζωντανή τή σκύλα!...

Τεράστιες φλόγες γλύφουν τίς πόρτες,
τά παράθυρα καί κατακαίουν τή στέγη.
Ὁ σπιτονοικοκύρης Ἄγκος Σίσκος, ἡ γυ-
ναίκα του Ζαχαρούλα, ἡ δωδεκάχρονη
κόρη τους Πασχαλίνα, ὁ γείτονας Γρηγό-
ριος Μήλιος ἀπό τή Βογδάνιτσα, ὁ δά-
σκαλος Κωνσταντίνος Σιωνίδης κι ἡ θυ-
γατέρα του Ἀνδρονίκη, πού βρίσκονται
κι αὐτοί στό ἴδιο σπίτι, ὁρμοῦν ἀνάμεσα
ἀπ’ τίς φλόγες νά σωθοῦν. Μά οἱ Βούλ-
γαροι τούς γαζώνουν καί τούς ρίχνουν
νεκρούς. 

Μόνο ἡ Αἰκατερίνη μένει στητή στήν
ἔπαλξή της. Δέν παραδίνεται. Οἱ καπνοί
τήν πνίγουν κι αὐτή ἐξακολουθεῖ νά πο-
λεμᾶ σωριάζοντας νεκρούς καί τραυμα-
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τίες. Ἔχει πάρει ἀμετάκλητα τήν ἀπό-
φασή της καί ὑπερασπίζεται τήν τιμή
κι ἀξιοπρέπειά της μέ παλικαριά μέχρι
τέλους. Καίγεται καί λιώνει, γίνεται
λαμπάδα καί θυμίαμα στό βωμό τῆς
πατρίδας...

Τό ἄλλο πρωί ὁ μακεδονικός ἥλιος
φιλάει κλαίγοντας τά ἀποκαΐδια τοῦ
ρημαγμένου σπιτιοῦ τῆς νεαρῆς Αἰκατε-
ρίνης, πού πρίν καλά-καλά ἀνθίσει ἡ
νιότη της, αὐτοπροαίρετα τήν πρό-
σφερε ὁλοκαύτωμα γιά τήν ἀνάστα-
ση τῆς Μακεδονίας. Θρηνώντας οἱ κά-
τοικοι ψάχνουν στίς στάχτες καί περι-
συλλέγουν ὅ,τι ἀπέμεινε: Λίγα καπνι-
σμένα κόκκαλα κι ἕνα χέρι. Τό ἴδιο
ἐκεῖνο χέρι, πού προσανατόλιζε τά μι-
κρά παιδιά στό δρόμο τοῦ καθήκο-
ντος...

Ἡ θυσία της συγκλόνισε τότε τό Πα-
νελλήνιο. Ὁ Κατσίγαρης ἐπιστρέφοντας
μαινόμενος ὁρκίστηκε ἐκδίκηση καί σέ
λίγες μέρες φυτεύοντας θανατερό βόλι
στόν Λιῶνε πῆρε πίσω τό αἷμα τῆς νε-
αρῆς ἡρωίδας.

* * *
Ὁ ποιητής Γ. Στρατήγης, ἐμπνευσμέ-

νος ἀπό τήν προσωπικότητα καί τή θυ-

σία τῆς Αἰκατερίνης ἔγραψε τό ἀκόλου-
θο ποίημα: 

-Παιδιά μου, γιατί χύνετε δάκρυα μέ
τόση λαύρα

κι ὅλα φορᾶτε μαῦρα στό ἔρμο αὐτό
σχολειό; 

-Ἔκαψαν τή δασκάλα μας Βούλγαροι
δολοφόνοι

κι ἔχουμε μείνει μόνοι, χωρίς μαννού-
λα πλειό.

Γιατί ἀπό μάννα πιό πολύ μᾶς ἀγα-
ποῦσε ἐκείνη, 

ἡ δόλια Αἰκατερίνη, ἀπό τή Γευγελῆ.
Τῆς εἶπαν νά παραδοθεῖ τά τέρατα

ἐκεῖνα.
Μ’ αὐτή σάν Μπουμπουλίνα ἐνῶ πυ-

ροβολεῖ, τούς λέει: 
«Δέν παραδίνεται ποτέ της μιά

Ἑλληνίδα».
Κι ὡς λύκαινα ἡρωίδα τρεῖς ὧρες

τούς κρατεῖ. 
Μά τέλος τήν ἐκάψανε κι ἐπέταξε

στά οὐράνια
κι ἐμᾶς σέ μαύρη ὀρφάνια μᾶς ἄφησε

στή γῆ. 
(Συνεχίζεται)*

ΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥΣ 
ΣΤΟ ΔΙΑΒΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Τί σκέπτονται τά παιδιά στήν κάθε ἡλικία γιά τόν πατέρα: 
6 χρόνων: Ὁ πατέρας τά ξέρει ὅλα. 

10 χρόνων: Ὁ πατέρας ξέρει πολλά.
15 χρόνων: Ὁ πατέρας δέν ξέρει τίποτα. 
20 χρόνων: Ὁ πατέρας ξέρει ἀρκετά. 
30 χρόνων: Μποροῦμε νά ζητήσουμε καί τοῦ πατέρα τή γνώμη.
40 χρόνων: Παρόλα αὐτά ὁ πατέρας κάτι ξέρει περισσότερο.
50 χρόνων: Ὁ πατέρας τά ξέρει ὅλα.
60 χρόνων: Ἄχ! καί νά ζοῦσε ὁ πατέρας, νά ζητούσαμε τή

γνώμη του!

* Ἀπό τό βιβλίο τῆς Ἀθηνᾶς Τζινίκου «Ἡ
Μακεδόνισσα στό θρύλο καί στήν ἱστορία».
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ΨΗΦΙΣΜΑ
«ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΜΕ»

Ἡ λαοσύναξη τῆς Ἐκδηλώσεως, πού διορ-
γάνωσαν τά Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα

τῆς Θεσσαλονίκης στό Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο τῆς
Θεσσαλονίκης, σήμερα Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020, ἀφοῦ
ἀκούσαμε τίς διεξοδικές καί ἀποκαλυπτικές ὁμιλίες τῶν ἐκλε-
κτῶν ὁμιλητῶν, κατά σειράν, π. Μαξίμου Ἰβηρίτη, Γεωργίου
Ρωμανοῦ, Ἰωάννου Μάζη καί Δήμου Θανάσουλα σχετικά μέ
τά καυτά θέματα: 

Α) τῆς «Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν», Β) τῆς Λαθρομετανά-
στευσης καί Γ) τοῦ Δημογραφικοῦ, διατρανώνουμε τήν ἀπό-
φασή μας,

1) Νά μή συναινέσουμε στήν προδοσία τῆς Μακεδονίας
μας, τῆς μιᾶς καί μοναδικῆς, πού ἔγινε μέ τήν «Συμφωνία τῶν
Πρεσπῶν».

2) Νά μή συναινέσουμε στό συντελούμενο ἔγκλημα σέ βά-
ρος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καί τοῦ ἔθνους, πού συνίσταται στόν
παράνομο ἐποικισμό τῆς Ἑλλάδος ἀπό παράνομους μετανά-
στες. 

3) Νά κρούσουμε τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιά τήν βραδυ-
φλεγῆ βόμβα τοῦ Δημογραφικοῦ. Σύμφωνα μέ τίς στατιστι-
κές, μετά ἀπό 30 χρόνια οἱ Ἕλληνες τό γένος πιθανόν νά εἴμα-
στε μειοψηφία στόν τόπο μας καί μάλιστα μέ ἕνα πληθυσμό
κατά πλειοψηφία ἡλικιωμένων. 

Ζητοῦμε καί ἀπαιτοῦμε νά ληφθοῦν ἄμεσα τά ἀπαραίτητα
μέτρα γιά νά ἀνακοποῦν καί τά τρία παραπάνω ἐγκλήματα.  

«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI» 9ΨΗΦΙΣΜΑ
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10

Η ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦ    

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τῷ ἑβδόμῳ καί δεκάτῳ Τιβερίου Καίσαρος Βασιλέως Ρωμαίων, ἐπί διοικήσε-
ως Ἱερουσαλήμ Ἡγεμόνος Ποντίου Πιλάτου, Ἐπιστάτου κάτω Γαλιλαίας Ἡρώ-
δου τοῦ Ἀντιπάτρου, Τῆς ἄκρας Ἀρχιερωσύνης Ἄννα καί Καϊάφα.

Ἐγώ ὁ Πόντιος Πιλᾶτος, Ἡγεμών διά τῆς βασιλείας Ρωμαίων ἐπί τοῦ πραιτωρί-
ου τῆς ἀρχιηγεμονίας, κρίνω καί κατακρίνω καί καταψηφίζω εἰς θάνατον σταυ-
ρικόν τόν Ἰησοῦν, τόν λεγόμενον ὑπό τοῦ πλήθους Χριστόν, τόν Ναζωραῖον καί
ἀπό πατρίδος Γαλιλαίας, ἄνθρωπον στασιώδη κατά τοῦ Μωσαϊκοῦ νόμου καί
ἐναντίον τοῦ μεγαλοπρεποῦς βασιλέως Ρωμαίων Τιβερίου Καίσαρος καί ὁρίζω
αὐτοῦ θάνατον σταυρικόν μετά τῶν ἄλλων κατά τό σύνηθες τῶν καταδίκων. 

Ἐπειδή συνήθροισεν αὐτός πλῆθος ἀνθρώπων, πλουσίων καί πτωχῶν, οὐκ
ἔπαυσε θορύβους ἐγείρων ἐνοχλεῖν τήν Ἰουδαίαν ποιῶν ἑαυτόν Υἱόν Θεοῦ καί
Βασιλέα τῆς Ἱερουσαλήμ καί τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἀπαρνούμενος τόν φόρον τοῦ Καί-
σαρος καί τολμήσας εἰσελθεῖν μετά βαΐων θριαμβευτής καί πλείστου ὄχλου
ὥσπερ τις ρέξ ἐντός πόλεως Ἱερουσαλήμ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν.

Διορίζομεν τόν ἡμέτερον πρῶτον ἑκατόνταρχον Κουίντον Κορνήλιον περιαγά-
γειν τοῦτον παρρησίᾳ εἰς τήν χώραν Ἱερουσαλήμ δεδεμένον, μαστιζόμενον καί
ἐνδεδυμένον πορφύραν, ἐστεφανωμένον ἀκανθίνῳ στεφάνῳ καί βαστάζοντα
τόν ἴδιον σταυρόν ἐπί τοῦ ὤμου αὐτοῦ ἵνα ᾖ παράδειγμα τοῖς ἄλλοις καί πᾶσι
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11

  ΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

τοῖς κακοποιοῖς, μεθ’ οὗ βούλομαι συνάγεσθαι δύο ληστάς φονεῖς καί ἐξέρχε-
σθαι διά τῆς πύλης Γιαμπαρόλας τῆς νῦν Ἀντωνιανῆς. Ἀναχθῆναι δέ αὐτόν τόν
Χριστόν παρρησίᾳ ἐπί τό ὄρος τῶν κακούργων, ὄνομα Τικαλβάριον, οὗτινος
σταυρωθέντος καί θανατωθέντος μεῖναι τό σῶμα ἐν τῷ σταυρῷ εἰς κοινόν θεώ-
ρημα πάντων τῶν κακούργων καί ἄνω τοῦ σταυροῦ τίτλον τεθῆναι γεγραμμέ-
νον τρισί γλώσσαις, τόν «ΙΗΣΟΥ ΑΛΟΝ Ο ΙΛΗΣ ΙΣΔΣΑΜ» (Ἑβραϊστί), «ΙΗΣΟΥΣ
ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΙΟΥΔΑΙΩΝ» (ἑλληνιστί), «ΙΕΖΟΥΣ ΝΑΖΑΡΕΝΟΥΣ ΡΕΞ
ΙΟΥΔΑΙΟΡΟΥΜ» (Ρωμαϊστί).

Ὁρίζομεν οὖν μηδένα τῶν ἡστινοσοῦν τάξεως καί ποιότητος τολμῆσαι ἀπερι-
σκέπτως τήν τοιαύτην ἐμποδῖσαι δίκην ὡς ὑπ’ ἐμοῦ ὡρισμένην μετά πάσης σε-
μνότητος εἰς ποινήν τῆς αὐτομολίας τούτου, Ἑβραίου ὄντος κατά τά ψηφίσματα
καί τούς νόμους τῆς τῶν Ρωμαίων βασιλείας.

Μάρτυρες τῆς ἡμετέρας ἀποφάσεως
Ἀπό τῆς φυλῆς τοῦ Ἰσραήλ ΡΩΑΜ, ΔΑΝΙΗΛ, ΡΑΜΠΙΝΗΛ.
Ἀπό τῆς ἡγεμονίας Ρωμαίων ΛΟΥΚΙΟΣ, ΣΕΞΤΙΛΟΣ, ΜΑΞΙΜΙΛΙΟΣ.
Ἀπό τῶν φαρισαίων ΜΠΑΡΓΙΑΣ, ΣΥΜΕΩΝ, ΙΜΟΝΕΛΗ.
Ἀπό τῶν ὑπάτων δικαστῶν ΡΑΜΠΑΝ, ΜΑΝΤΑΝΗΣ, ΜΑΚΑΡΟΛΑΣ.
Ἀπό τῆς Ἀρχιερωσύνης ΡΩΑΝ, ΙΟΥΑΔΟΥΣ,  ΜΠΟΥΚΑΣΟΛΗΣ.
Δημόσιος Νομικός ἐπί τῶν ἐγκλημάτων ΜΠΟΥΤΑΝ. 
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Ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»

συνεχίζει τίς εὐλογημένες πορεῖες ἀγάπης πρός τούς φυλακισμένους συ-

νανθρώπους μας. Ἱστορικές ἔγιναν οἱ πορεῖες αὐτές ἀπό τή μακρόχρονη

δράση τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ στούς πικρούς χώρους τῆς φυλακῆς. Ἐπί 43 χρό-

νια (1978-2020) δίνει τό παρών τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ γιά τόν κάθε

ἄνθρωπο μέ ἐπισκέψεις μέσα στίς Φυλακές, ὅπου συναντᾶ κανείς τόν πό-

νο καί τή θλίψη περισσότερο ἀπό ὁπουδήποτε ἀλλοῦ. Στή μακρά αὐτή

πορεία της πραγματοποίησε μέχρι σήμερα 121 ἐπισκέψεις σέ φυλακές

ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδος. 

Καί οἱ ἐπισκέψεις συνεχίζονται...

* * *

Φέτος, Πάσχα τοῦ 2020, θά πραγματοποιήσουμε ἐπίσκεψη καί

ἐκδηλώσεις ἀγάπης στό Κατάστημα Κράτησης Ἄμφισσας.

Ἡ ἐπίσκεψη θά γίνει τήν Τετάρτη τῆς Διακαινησίμου, 22 Ἀπριλίου,

στίς 10.30΄ π.μ. περίπου. 

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ, ὅλοι ὅσοι ἀγαπᾶτε νά δίνετε ἀγάπη σ’ ὅσους τή

στεροῦνται γιά διάφορους λόγους, στείλετε τόν ὀβολό σας, μικρό ἤ με-

γάλο, στή ΔΙΑΚΟΝΙΑ, ὥστε νά ἐπισκεφθοῦμε καί τή Φυλακή αὐτή μέ τά

χέρια γεμάτα μέ δῶρα ἀγάπης. Ἄς συνοδέψουμε τήν προσφορά μας μέ

τήν εὐχή ὁ Θεός νά εὐλογήσει καί αὐτήν τήν πορεία ἀγάπης πρός τόν φυ-

λακισμένο ἀδελφό καί νά γίνει ἀφορμή ὅλοι, ἐπισκέπτες καί κρατούμενοι,

νά γευτοῦμε στίς ψυχές μας κάτι ἀπό τή μοναδική ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά

μᾶς, πού θά ἀλλάξει γιά πάντα τή ζωή μας ὅλη. 

ΠΑΣΧΑ 202012 «XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΓΑΠΗΣ
ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

(22 Ἀπριλίου 2020)

ΠΑΣΧΑ 2020
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«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI» 13ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

«ΜΝΗΣΘΗΤΙ ΜΟΥ, ΚΥΡΙΕ!»
(Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ... Παραδείσου)

Ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, συγγραφέας τοῦ
παραπάνω βιβλίου, μέ τή χαρισματική του γραφίδα, ἀναφέρεται
στήν ὅλη ἱστορία τοῦ ἐκ δεξιῶν τοῦ Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ
εὐγνώμονος ληστοῦ πάνω στό Γολγοθᾶ. Παραθέτει ὁμιλίες, κεί-
μενα πατέρων, Ἱερές Ἀκολουθίες στή μνήμη του καί ἐπιλεγμέ-
νες εἰκόνες ἀπό τήν εἰκονογραφική παράδοση. 

Ὁ ἀναγνώστης θά ἀπολαύσει πνευματικά τό ὡραιότατο αὐτό
πόνημα τοῦ Ἁγίου Μεσογαίας, τό ὁποῖο θά τέρψει τήν ψυχή του
καί θά ἀνάψει μέσα του ἀκατανίκητο τόν πόθο νά γίνει κι ὁ ἴδιος
ἅγιος, ὅπως κι Ἐκεῖνος εἶναι ἅγιος. 

Τιμᾶται: 12,00 εὐρώ. Ταχ/κά τέλη: 5,00 εὐρώ.

* * *

«ΑΓΙΟΙ ΤΟΥ ΓΟΛΓΟΘΑ»
Ὁ Ἰησοῦς, στά τρία ἱεραποστολικά του χρόνια, ἔκανε κάθε τό-

πο ἄμβωνα καί κήρυττε στούς ἀνθρώπους τό Εὐαγγέλιο τῆς βα-
σιλείας τῶν οὐρανῶν.

Οἱ ἄμβωνες τοῦ Διδασκάλου πολλοί. 

Ὁ τελευταῖος ὅμως ἦταν ὁ σταυρός τοῦ Γολγοθᾶ. Ὑψωμένος
πάνω σ’ αὐτόν τό ματωμένο ἄμβωνα, ἄρχισε ἀμέσως νά ἑλκύει
κοντά του ἐχθρούς καί ἀδιάφορους ἀκροατές του. 

Ποιοί ἑλκύσθηκαν στόν Χριστό, ἐνῶ ἀκόμη ἦταν ἐπάνω στό
σταυρό; Σ’ αὐτούς ἀναφέρεται τό νέο αὐτό βιβλίο.

* * *

«ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΑΝΑΝΑΙΑ»
Ἡ φήμη ὅτι ὁ Ἰησοῦς βρισκόταν στά μέρη τῶν πόλεων Τύρου

καί Σιδώνας ἁπλώθηκε παντοῦ. Ἔφθασε καί στήν ἀκοή μιᾶς
Χαναναίας πονεμένης μητέρας μέ μιά δαιμονισμένη κόρη. Φτε-
ρά ἔβαλε στά πόδια της, γιά νά τόν προλάβει. Γιά νά τοῦ ζητήσει
λίγα ψίχουλα ἀπό τήν ἀγάπη του καί νά δώσει τή χαμένη ὑγεία
στήν κόρη της. 

Μεγάλη δοκιμασία γιά τή μάνα ὁ διάλογος μαζί Του!

Τιμᾶται τό κάθε βιβλίο: 5,00 εὐρώ. Ταχ/κά τέλη: 3,00 εὐρώ.
* * *

Παραγγελίες: Ἀδελφότητα «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ» -Τ.Θ. 10 147, 540 12 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ.

Τηλ.: 23920-22252. ΦΑΞ: 23920-25478, e-mail: osiaxeni@hotmail.com

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ14 «XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»

Στό τελευταῖο τρίμηνο ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ μας
συμπαραστάθηκε ἀπόρους κρατουμένους
καί τίς οἰκογένειές τους, ἰδιαίτερα στίς ἡμέ-
ρες τῶν ἑορτῶν, καθώς καί Φιλόπτωχα Τα-
μεῖα Φυλακῶν, πού πασχίζουν νά βοηθή-
σουν τούς ἀπόρους φυλακισμένους πού
στεροῦνται καί τά πλέον ἀπαραίτητα στήν
καθημερινή τους ζωή. Κάθε μέρα τά πράγ-
ματα γίνονται δυσκολότερα, καθώς λιγο-
στεύουν οἱ οἰκονομικές συνδρομές πού δέ-
χονται ἀπ’ ἔξω. Ἀλλά καί καθώς λιγοστεύει
καί ἡ ἀγάπη τῶν πιό πολλῶν στούς φτω-
χούς συνανθρώπους μας.  

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ πρός τούς συνδρο-

μητές τοῦ ἔργου αὐτοῦ τῆς ἀγάπης τοῦ Χρι-

στοῦ νά συνδράμετε ὅλοι, καί ἀπό τό ὑστέ-

ρημα καί ἀπό τό περίσσευμά σας, τό

ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ, γιά νά ἀνταπο-

κριθοῦμε, ὅσο τό δυνατόν περισσότερο, στά

αἰτήματα τῶν Φυλακῶν γιά βοήθεια. Ἀλλά

καί γιά νά ἑτοιμάσουμε τά δέματα ἀγάπης

γιά τίς οἰκογένειες αὐτῶν πού πεινοῦν. 

* * *

Μετά ἀπό αἰτήματα Κοινωνικῶν Λει-
τουργῶν ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ μας ἔστειλε σέ διάφο-
ρες Φυλακές ἐσώρουχα, κάλτσες, παπού-
τσια, εἴδη καθαριότητας καί τηλεκάρτες.
Φυσικά δέν καλύφθηκαν ὅλες οἱ ἀνάγκες
ὅλων τῶν Φυλακῶν.

Ὡς οἰκονομική ἐνίσχυση σέ Φιλόπτωχα
Ταμεῖα Φυλακῶν προσφέραμε τά παρακάτω
ποσά:

1. Βόλος: Ε.Κ.Κ.Νέων 500,00 εὐρώ.

2. Κασσαβέτεια: Ε.Κ.Κ. Νέων         300,00 εὐρώ.

3. Κασσάνδρα: Ἀγρ.Κατ. Κράτ.      400,00 εὐρώ. 

4. Κέρκυρα: Κατ. Κράτησης         2.000,00 εὐρώ.

5. Νεάπολη: Κατ. Κράτησης        1.000,00 εὐρώ.

Σύνολο:  4.200,00 εὐρώ

* * *

1. Ἀποφυλακίσεις ἀπόρων κρατ/νων 
14.305,00 εὐρώ.

2. Οἰκον. ἐνίσχυση κρατ/νων Ἑλλάδος 
3.250,00 εὐρώ.

3. Οἰκον. ἐνίσχυση κρατ/νων ἐξωτερικοῦ    
2.972,00 εὐρώ.

4. Οἰκον. ἐνίσχυση πρώην  κρατ/νων
4.798,00 εὐρώ.

5. Οἰκον. ἐνίσχυση οἰκογ. ἀπόρ. κρατ/νων 
10.661,00 εὐρώ.

6. Ἔξοδα συνεργατῶν ἐσωτ.      270,00 εὐρώ.

7. Ἔξοδα συνεργατῶν ἐξωτ. 973,00 εὐρώ.

8.  Λοιπά ἔξοδα                           7.761,00 εὐρώ.

Σύνολο: 44.990,00 εὐρώ.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

«Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»
«Τήν διακονίαν σου πληροφόρησον» (Β΄ Τιμοθ. 4, 5)

Μνησθείη Κύριος ὁ Θεός τῶν συνδρομητῶν  καί συνδρομητριῶν τῆς
ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ» ἐν
τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ, πάντοτε· νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Γενικό Σύνολο:     49.190,00 εὐρώ.
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Ὁ ἅγιος ἄνοιξε μέ ἀπορία τόν φάκελο.
Χρήματα: 50, 100, 150, 300, 400 Εὐρώ.

«Εἶναι λίγα, τό ξέρω!», ἔκαμε ὁ φύλακας.
«Μά εἶναι ὅσα εἶχα τώρα. Θά σέ βολέψουν γιά
ἀρχή· νά φᾶς, νά κοιμηθεῖς, νά μετακινηθεῖς.
Ὕστερα, δέ σέ φοβᾶμαι ἐγώ. Θά βρεῖς τό δρό-
μο σου».

«Σέ παρακαλῶ, κυρ-Χρῆστο», διαμαρτυρή-
θηκε ὁ ἅγιος. «Φτωχός ἄνθρωπος εἶσαι! Τέσ-
σερα παιδιά!» καί ἔκαμε νά δώσει πίσω τά λε-
φτά.

«Δέν ἔχει δεύτερη κουβέντα, ἅγιε!», τόν
μάλωσε ὁ φύλακας. «Μπορεῖ νά ’μαι φτωχός
μά τούτη τή στιγμή εἶμαι πιό πλούσιος ἀπό
σένα. Καί σύ μᾶς ἔλεγες ἀπ’ τό Εὐαγγέλιο
«αὐτός πού ἔχει δύο ροῦχα, μόνο δύο, νά δώ-
σει σ’ αὐτόν πού δέν ἔχει κανένα». Λοιπόν
ἐγώ τώρα εἶμαι ὁ ντυμένος καί σύ ὁ γυμνός.
Ἄσε νά ἐφαρμόσω κάτι, ν’ ἁγιαστῶ κι ἐγώ.
Μήν τά θές ὅλα δικά σου!», χωράτεψε. «Κι
ἔπειτα, πού θά πᾶς χωρίς λεφτά, ἔ; Τόσα χρό-
νια στό ἐπισκεπτήριο κανείς δέν ἦρθε νά σέ
δεῖ. Οἱ γονιοί σου, ἔμαθα, ἔχουν πεθάνει ἀπό
καιρό. Ἀδέλφια ἔχεις, συγγενείς, ποιός ξέ-
ρει... Δέ μιλᾶς γιά τόν ἑαυτό σου ἐσύ. Ἄς
εἶναι· τό σεβόμαστε! Μά ὄχι καί νά σ’ ἀφήσου-
με νά τριγυρνᾶς μέσα στούς δρόμους νηστι-
κός. Ἔ, ὄχι τόση ἀχαριστία, βρέ παιδί!».

Ὁ ἅγιος χαμήλωσε συγκινημένα τό κεφάλι
του.

«Εὐχαριστῶ, κυρ-Χρῆστο! Εὐχαριστῶ!»,
εἶπε ζεστά.

«Εἶδες, μέ γνοιάστηκε καί μένα ὁ Θεός, τό
δοῦλο Του», μουρμούρισε.

«Αὐτό μᾶς ἔλειπε, νά μή σέ νοιάζονταν»,
ψιθύρισε ὁ φύλακας, μά δέν ἀκούστηκε. 

Ὁ ἅγιος ἔβαλε τό φάκελο στήν τσέπη του
καί βγῆκε ἀπ’ τό κελί. 

Μά ἐκεῖ, μιά καινούρια ἔκπληξη περίμενε. 

Εἴχανε βγεῖ ὅλοι ἀπό τά κελιά. Εἶχαν παρα-
ταχθεῖ ἕνας δίπλα στόν ἄλλον ἀπό τή μιά με-
ριά κι ἀπό τήν ἄλλη, δυό γραμμές. Μόλις τόν
εἴδανε, ὅσοι φορούσανε καπέλα ἤ κασκέτα τά
’βγαλαν.

«Τί κάμετε μωρέ;», φώναξε σαστισμένα ὁ
ἅγιος. «Τί εἶμαι, κανένας στρατηγός νά μέ ξε-
προβοδᾶτε μέ τιμές;». 

Οἱ ἄλλοι μείνανε ἀκίνητοι. Κοιτοῦσαν
σιωπηλοί. Εἶχαν ἀνοίξει διάπλατα τά μάτια,
προσπαθούσανε... 

«Ὄχι!», εἶπε θαρρετά ὁ Λάσκος. «Εἶσαι ὁ
εὐεργέτης μας!».

«Ὁ εὐεργέτης σας!», εἶπε ὁ ἅγιος καί ἡ φω-
νή τρεμούλιασε. «Τί λέτε, βρέ; Ἕνας εἶναι ὁ
εὐεργέτης ὁλωνῶν μας, ὁ Θεός!», μιλοῦσε
δύσκολα, κομματιαστά. «Ὁ Θεός!», ἐπανέλα-
βε. «Αὐτόν νά εὐχαριστᾶτε νύχτα-μέρα καί...
καί νά μήν Τόν ἀφήσετε ποτέ. Ποτέ, παιδιά»,
ἡ φωνή ἔσπαγε ὁλοένα περισσότερο. «Σάν
φύγω ἐγώ», συνέχισε ὁ ἅγιος, «ἐσεῖς νά συνε-
χίσετε· νά μαζεύεστε ἔξω στήν αὐλή, νά ἀνοί-
γετε τό Εὐαγγέλιο καί νά διαβάζετε τό λόγο
Του καί νά τόν συζητᾶτε, ὅπως κάναμε μαζί»,
εἶπε καί ἡ φωνή πιά κόπηκε.  

Τώρα μονάχα δάκρυα, πνιγμένα δάκρυα
καί λυγμοί γέμιζαν τό διάδρομο. 

«Τί κλαῖμε, βρέ;», φώναξε ὁ Βασίλης προ-
σπαθώντας νά τούς εὐθυμήσει. «Ἄιντε, χαμο-
γελᾶστε! Ὁ Θεός εἶναι χαρά!», εἶπε καί ἄρχισε
νά περπατᾶ μ’ ἀπόφαση στό μακρουλό διά-
δρομο. 

Δέν πρόλαβε νά κάμει πολλά βήματα κι
ἕνας κρατούμενος τόν ἔκοψε. Ἐρχόταν ἀργο-
πορημένος ἀπό τό κελί του τρέχοντας. Ἦταν
ὁ Κοσυφάκης, ἕνα παλικάρι 28 χρονώ ἀπ’ τά
Σφακιά. 

«Ἅγιε!», φώναξε λαχανιάζοντας. «Συμπά-

ΟΟ ΑΑ ΓΓ ΙΙ ΟΟ ΣΣ

*  Ἀπό τό βιβλίο τῆς Μαρίας Παστουρματζῆ, Φιλολόγου, «Ο ΑΓΙΟΣ».

sel15-16AGIOS314_¶ÚÔÛÎÏ.EÓ.  3/15/20  7:59 PM  Page 1



«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»16 Ο ΑΓΙΟΣ

* Γιά νά γνωρίσετε
τό ἔργο τῆς χριστια-
νικῆς ἀγάπης.

* * *
* Γιά νά διαπιστώσε-

τε τήν καρποφορία
τῆς Διακονίας μας. 

* Γιά νά προβληματι-
σθεῖτε στόν εὐαίσθητο
χῶρο τῶν κρατουμένων.

* * *
*  Γιά νά νιώσετε τόν

κρατούμενο ἀδελφό ὡς
ἀδελφό τοῦ Xριστοῦ. 

(Mατθ. 25, 40)

Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Λη-
στής τοῦ Γολγοθᾶ» ΣTO ΔIAΔIKTYO

\EπιισκεφθεÖτε τήν îστοσελίδα μ ας:  http://www.diakonia-filakon.gr

Ἡ ζωή μας εἶναι σύντομη, ἄς βιαστοῦμε νά κάνουμε τό καλό στόν κόσμο.

ΜΠΡΟΣΤΑ Σ’ ΕΝΑΝ ΑΝΑΠΗΡΟ ΕΠΑΙΤΗ

Μοῦ ’πες, ἀδελφέ, «εὐχαριστῶ»...
Καί βιάστηκα νά ἐξαφανιστῶ
νά μή μέ βλέπεις·
ἐγώ ἔχω πόδια, 
ἐσύ δέν ἔχεις.
Τί μ’ εὐχαριστεῖς; 
Ἔπρεπε νά καθήσω ἐγώ
στή θέση σου 
κι ἐσύ νά σηκωθεῖς.

θα με! Πάρε αὐτό τό φυλαχτό, ἔχει ἅγιο Ξύλο.
Νά τό βάλεις στή φανέλα σου, νά σέ φυλᾶ. Νά
μέ θυμᾶσαι, ἅγιε, τόν Μανόλη ἀπ’ τά Σφα-
κιά».

Ὁ Βασίλης πῆρε μέ βουρκωμένα μάτια τόν
σταυρό. 

«Κι ἀπό μένα, ἅγιε», φώναξε ὁ Δημητρίου,
«ἔχω αὐτά τά ρουχαλάκια, παντελόνι μέ που-
κάμισο. Μοῦ τά ’φερε ἡ μάνα μου μά μένα
μοῦ ’ρχονται στενά. Σέ σένα θά ’ναι ὅ,τι πρέ-

πει. Νά τά φορᾶς, νά μέ θυμᾶσαι, ἅγιε».
«Κι ἐγώ», πετάχτηκε ὁ Πέτκος. «Ἔχω ἕνα

βιβλίο ἅγιο, παλιό. Μοῦ τό ’χε δώσει μιά ξα-
δέλφη μου. «Μίμησις Χριστοῦ» λέγεται μά
’γω δέν τό καταλαβαίνω καί πολύ. Πάρ’ το νά
μέ θυμᾶσαι, ἅγιε».

«Κι ἀπό μένα», ἔκανε ὁ Πυλαρινός, «τό
χαρτζιλίκι μου. Ἐμένα θά μοῦ φέρουν ἄλλο.
Ἔτσι, νά πιεῖς μιά πορτοκαλάδα στήν ὑγειά
μου. Νά μέ θυμᾶσαι, ἅγιε». (Συνεχίζεται)
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Δ I A K O N I A ΤΩΝ KPATOYMENΩN
«ὉἍγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»

THΛ. 23920-22252 καί 25866, ΦAΞ  23920-25391, 23920-25478

T.Θ. 10 147, 540 12 ΘEΣΣAΛONIKH

e-mail: Info@diakonia-filakon.gr
***

«\Eν φυλακFÉ ¦μην, καί ¦λθετε πρός με» (Mατθ. 25, 36)

^HΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος
Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ» πληρώνειστόΔημόσιοΤα-
μεῖομέροςμικροποινῶνπούἐξαγοράζονταικαίἀποφυλακίζονταιἄμεσαἄποροι
κρατούμενοι.\Aπότό1978àποφυλακίσθηκαν16.509 ôποροιμικροποινίτεςκρα-
τούμενοι.Kαίἐξακολουθοῦννάàποφυλακίζονταικρατούμε-
νοιἔχονταςπροσωπικήμαςâπιστολήστάχέριατουςτήν
™μέρατÉςàποφυλακίσεως,ἡ ὁποίαàποτελεÖ≤ναχαιρετισμό
àγάπηςπρόςαéτούςκαίμίαπρόσκλησηγιάτήνàρχήμιÄς
νέαςζωÉςμέσαστήνκοινωνία.

***
«\Eφ\ ¬σον âποιήσατε ëνί τούτων τ΅ν àδελφ΅ν μου τ΅ν

âλαχίστων, âμοί âποιήσατε» (Mατθ. 25, 40).

***

AΔEΛΦOTHΣ «H OΣIA ΞENH»

Kαί ™ ¬ποια συνδρομή γιά àποφυλάκιση àπόρων

κρατουμένωνεrναι κι αéτή âπίσκεψη στή φυλακή.

ΣTEIΛETE τόνçβολόσας,¬πως™χήρατοÜEéαγγε-

λίου μέ τό δίλεπτο, στή διεύθυνση: \Aδελφότητα «H
OΣIA ΞENH», T.Θ. 10 147, 540 12 ΘEΣΣAΛONIKH, μέ
τή σημείωση γιά τή Διακονία Φυλακ΅ν ¦ KATAΘEΣTE
τόνçβολόσαςστούςπαρακάτωΛογαριασμούςTρα-

πεζ΅ν:

1. \Eθνική Tράπεζα ^Eλλάδος: 217/296145-82.
IBAN: GR5001102170000021729614582-SWIFT CODE (BIC): ETHNGRAA

2. Τράπεζα Πειραιῶς: 2200-5200-070510-348

IBAN: GR16 0172 2000 0052 0007 0510 348    BIC:PIRBGRAA

BENEFICIARY: AΔEΛΦOTHΣHOΣIAΞENH-ΔIAKONIAΦYΛAKΩN

μέτήσημείωσηïκαταθέτηςνά μÄς στέλλει τό àντίγραφο τÉς καταθέσεως,
γιά νά τοÜ âκδίδουμε τή σχετική àπόδειξη.

«Mακάριοι οî âλεήμονες, ¬τι αéτοί
âλεηθήσονται» (Mατθ. 5, 7).

^Yπέρ τ΅ν âν ΦυλακαÖς ùντων καί τ΅ν διακο-
νούντων αéτοÖς, τοÜ Kυρίου δεηθ΅μεν. 

(Aἴτησηîερέως)

uΩρες μετανοίας ...
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ΝΕΕΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΕΙΣ18 «XPIΣTIANIKOI ΠAΛMOI»

NEEΣ AΠOΦYΛAKIΣEIΣ
(Ἀπό 18/11/2019)

Nέες àποφυλακίσεις àπόρων κρατουμένων καταχωροÜμε στή στήλη μας. Nέους

«âλαχίστους àδελφούς» (Mατθ. 25, 40) τοÜ XριστοÜ μας. ^H àγάπη ¬λων τ΅ν συνδρο-

μητ΅ν τÉς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «ὉἍγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ», τÉς

\Aδελφότητος «H OΣIA ΞENH», ôνοιξε καί πάλι τίς πόρτες τ΅ν Φυλακ΅ν, γιά νά γυρί-

σουν στά σπίτια τους, âλεύθεροι πιά, συνάνθρωποί μας πού παρέμεναν âκεÖ γιά λίγα

χρήματα, πού οî ἴ διοι δέν εrχαν νά πληρώσουν. 

ΓENIKO ΣYNOΛO:  AΠOΦYΛAKIΣΘENTEΣ:  16.509 

Α\Α Α΄ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΡΑΤΟΥΜ. ΕΥΡΩ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

3.

4.

5.

6.

1.

Ἀθήνα: Εἰσαγγελία

Ἀθήνα: Ἐφετεῖο

Βέροια: Εἰσαγγελία

Ἡράκλειο: Ἐφετεῖο Ἀν. Κρήτης 

Θεσσαλονίκη: Εἰσαγγελία

Θεσσαλονίκη: Κατάστημα Κράτησης

Θεσσαλονίκη: Πρωτοδικεῖο

Κομοτηνή: Εἰσαγγελία Ἐφετῶν Θράκης 

Κῶς: Κατάστημα Κράτησης

Λαμία: Ὑπηρεσία Κοιν. Ἀρωγῆς

ΣΥΝΟΛΟ:

Ἡράκλειο: Τμῆμα Τουρ. Ἀστυνομίας

ΣΥΝΟΛΟ:

1

3

1

1

4

3

2

1

1

24

41

1

1

300,00

4.335,00

400,00

300,00

1.940,00

490,00

400,00

300,00

80,00

6.560,00

14.105,00

200,00

200,00

Β΄ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
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